
Technický list

 

Opis produktu:

Použitie:

Technické informácie:
Základný materiál: Akryl

Hustota: 1,15 g/cm
3 Základné odtiene:

Obsah sušiny: 50% obj.

Riedenie: Vodou 10-20% v prvej vrstve, 

druhá vrstva sa aplikuje nezriedená!

Hustota: 1,15 g/cm
3

Doba schnutia: cca 1h pri teplote +20°C

Pretierateľnosť: po 1-6 hodinách v závislosti od 

teploty a vlhkosti Čistenie strechy:
Výdatnosť: cca 6 m2 / 1L (1 vrstva) 

Spotreba materiálu sa môže meniť v 

závislosti od štruktúry a podmienok 

povrchu

Pred nanesením cementovej farby sa uistite, že je strecha čistá a

suchá. Čistite pomocou Hagmans Roof/Facade Wash podľa

pokynov.

Teplota povrchu pri 

aplikácii: 7-30°C, max. 80% relatívna vlhkosť Príprava povrchu:
Paropriepustnosť: Trieda II

Čistenie: Vodou

Skladovateľnosť: 2 roky v suchom a chladnom

prostredí, bez mrazu Použitie:

Balenie: 10L

Betontaksfärg / Concrete Roof Paint
Akrylový strešný náter na betónové povrchy

Concrete Roof Paint sa používa primárne na betónové strešné

krytiny. 

Tehlová: S4050-Y60R

Červená: S4550-Y90R

Hnedá: S8010-Y70R

Šedá: S6500-N

Antracitová: S8502-B

Čierna: S9000-N

Opravy trhlín a dier pomocou tmelu Hagmans Floor Putty

Farbu aplikujeme v dvoch vrstvách. Prvá vrstva sa riedi vodou

pomerom 10-20%, druhá vrstva sa aplikuje nezriedená. Spotreba

materiálu sa líši v závislosti od štruktúry povrchu. Čas schnutia

medzi vrstvami je 1-6 hodín pri 20 ° C. Odporúčame aplikáciu

pomocou striekacej pištole. Príklady vhodných striekacích pištolí

sú: Wagner PS 3.29 alebo PS 3.31 vybavené tryskou. (13-17).

Domáci majstri môžu tiež použiť ľahšiu striekaciu pištoľ, napríklad

Wagner Project Pro 117 alebo 119. Môže sa použiť aj štetec alebo

valec. Počasie musí byť stabilné, bez dažďa.

Ďalšie informácie:
Pred vyschnutím materiálu náradie očistite vodou a potom

napr. denaturovaným alkoholom.

Hagmans Concrete Roof Paint je rýchlo schnúca, flexibilná farba

na báze akrylu. Je vode odolný, difúzny a odolný proti UV

žiareniu. Ľahko sa nanáša a výsledkom je dobre vyzerajúca

strecha s optimálnou ochranou proti všetkým druhom počasia.
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